Den Haag, 26 november 2020

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Financiën
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Besluitenlijst vorige vergadering(en)
1.

Agendapunt:

De besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 november 2020
is vastgesteld.

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven
3.

Agendapunt:

Pakket Belastingplan 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 november
2020
Omissie in de Kamerbrief ‘Tweede deel beantwoording vragen
wetgevingsoverleg pakket BP 2021’ - 35572-35
Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het Pakket Belastingplan
2021 en de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling.
BiZa, SZW, VWS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 november
2020
Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2021 - 35572-75
Betrokken bij de stemmingen over het Pakket Belastingplan 2021 en de Wet
beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling.
EZK, BiZa, SZW, VWS
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 12
november 2020
Aanvullende appreciatie amendementen wetsvoorstel Wet verbetering
uitvoerbaarheid toeslagen - 35574-19

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

4.

Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 november
2020
Tweede nota van wijziging - 35576-18
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 15 september 2020
Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie
overdrachtsbelasting) - 35576
Ter informatie.
BiZa
Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren - 11 november 2020
Derde nota van wijziging - 35578-16
Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
BiZa
Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.
Ollongren - 15 september 2020
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet
(eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) - 35578
Ter informatie.
BiZa
Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 10 november
2020
Reactie op verzoek commissie over het voorstel van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs over de opinie ‘bied belastingplichtigen de optie om op basis
van werkelijk rendement te worden belast’ - 32140-75
Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het Pakket Belastingplan
2021.

Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om position paper over de institutionele
verhoudingen met NLFI

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 november 2020
Reactie op verzoek commissie om position paper over de institutionele
verhoudingen met NLFI - 35570-IX-31
Betrokken bij het gesprek met het bestuur van NLFI op maandag 16 november
2020.

Besluit:

5.

Betrokken bij de stemmingen over het Pakket Belastingplan 2021 en de Wet
beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling.
SZW, VWS

Agendapunt:

Exportkredietverzekering en Herverzekering leverancierskredieten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 16 november
2020
Aanvullende maatregelen om groen herstel te stimuleren - 26485-338
Betrokken bij het algemeen overleg Exportkredietverzekering op 19 november
2020.
BuHa-OS

Besluit:
Volgcommissie(s):
Zaak:

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 12 november
2020
Herverzekering leverancierskredieten - 35433-10
Betrokken bij het algemeen overleg Exportkredietverzekering op 19 november
2020.
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6.

Agendapunt:

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 november 2020
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020 - 21501-071727
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op
woensdag 25 november 2020.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

7.

Agendapunt:

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1
december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 november 2020
Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 30 november en 1 december
2020 - 2020Z22388
Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op
woensdag 25 november 2020.

Besluit:

(Voortgang) wet- en regelgeving
Geen agendapunten
Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van
Financiën
8.

9.

Agendapunt:

Verslag IMFC jaarvergadering oktober 2020

Zaak:
Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 november 2020
Verslag IMFC jaarvergadering oktober 2020 - 26234-245
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 18 november 2020
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2020 2020Z21954
Agenderen voor het algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 10 december 2020.

Besluit:

10.

Agendapunt:

Informatie n.a.v. de berichtgeving over de FinCEN files

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 november 2020
Informatie n.a.v. de berichtgeving over de FinCEN files - 2020Z22393
Agenderen voor het algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering op donderdag 10 december 2020.

Besluit:

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Fiscaliteit en Belastingdienst
11.

Agendapunt:

Instelling Commissie Draagkracht

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 november
2020
Instelling Commissie Draagkracht - 32140-78
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Besluit:
Besluit:
Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen op
woensdag 2 december 2020.
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op woensdag 16 december 2020 om 14.00 uur.
Gezien de volle agenda van het algemeen overleg Belastingdienst en
Belastingen is besloten, op voorstel van het lid Omtzigt, niet te volstaan met
het agenderen van deze brief voor dat AO, maar daar eveneens een schriftelijk
overleg over te voeren.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris
Toeslagen en Douane
12.

Agendapunt:

Intern memo CAF 11

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 10
november 2020
Intern memo CAF 11 - 2020Z21101
De staatssecretaris van Financiën verzoeken binnen één week het recent aan de
Kamer gezonden memo uit 2017 - dat tijdens de verhoren van de Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is besproken - integraal, in
ongelakte vorm, alsmede het advies van de Landsadvocaat uit 2009 over de
zogenoemde alles-of-niets-benadering aan de Kamer te zenden.

Besluit:

13.

Agendapunt:

Reactie op het verzoek van lid Omtzigt, gedaan tijdens het plenaire
debat van 10 november 2020, over toezending van documenten over
toeslagen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 11
november 2020
Reactie op het verzoek van lid Omtzigt, gedaan tijdens het plenaire debat van
10 november 2020, over toezending van documenten over toeslagen 2020Z21269
Voor kennisgeving aannemen (nu de Parlementaire Ondervragingscommissie
Kinderopvangtoeslag de recent aan de Kamer gezonden stukken in haar
werkzaamheden heeft kunnen betrekken).
Om toezending van de bij deze brief gevoegde stukken had het lid Omtzigt
verzocht na ontvangst van de hierboven geagendeerde brief van 10 november
2020 over het interne memo CAF 11.

Besluit:

Noot:

14.

Agendapunt:

Tussentijdse rapportage personeelsraadspersonen Belastingdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 12
november 2020
Tussentijdse rapportage personeelsraadspersonen Belastingdienst - 31066-734
Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen op
woensdag 2 december 2020.

Besluit:

15.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport van de
Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit
van aanvragers van kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 17
november 2020
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport van de
Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van
aanvragers van kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-683) - 2020Z21857
Agenderen voor het nog te plannen notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik
van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

Besluit:
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16.

Noot:

•

Agendapunt:

Planning rapportages herstel kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen - 20
november 2020
Planning rapportages herstel kinderopvangtoeslag - 31066-736
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen,
dat wordt verplaatst naar 15 december 2020, van 19.00 tot 22.00 uur.
De termijn voor het stellen van feitelijke vragen over de op 4 december 2020 te
ontvangen Vierde voortgangsrapportage wordt bepaald op woensdag 9
december 2020 om 16.00 uur; de staatssecretaris zal worden verzocht de
beantwoording van deze vragen voor maandag 14 december 2020 om 16.00
uur aan de Kamer te zenden.
• Het lid Omtzigt wijst op zijn op 23 november jl. ingediende schriftelijke
vragen over de hersteloperatie (2020Z22443) en spreekt uit de antwoorden
daarop graag te ontvangen op uiterlijk 8 december 2020, zodat deze
desgewenst kunnen worden betrokken bij de feitelijke vragen-ronde over de
Vierde voortgangsrapportage.

Besluit:
Besluit:

Noot:

De commissie spreekt uit het gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens,
waartoe de commissie eerder heeft besloten, zo snel mogelijk na het
kerstreces te willen voeren en stemt in met de door de griffier voorgestelde
datum waarop het notaoverleg wordt gehouden.

Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere
bewindspersoon
17.

Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek
signalen kinderopvangtoeslag

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van
't Wout - 27 oktober 2020
Beantwoording vragen commissie inzake de Rapportage onderzoek signalen
kinderopvangtoeslag - 31066-716
Agenderen voor het algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen,
dat wordt uitgesteld naar dinsdag 15 december 2020.
• De commissie ziet ervan af de staatssecretaris van SZW uit te nodigen voor
dit met de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) te voeren
overleg.

Besluit:
Noot:

Rijksuitgaven
18.

Agendapunt:

Alternatieve verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2020
Alternatieve verantwoording Europese middelen in gedeeld beheer - 31865-182
Voor kennisgeving aangenomen.
• Vanaf verantwoordingsjaar 2020 zal de verstrekking van Europese subsidies
worden verantwoord in het departementaal jaarverslag van het
beleidsverantwoordelijk departement. Een afzonderlijke Nationale
Verklaring komt daarmee te vervallen.
• De bedoeling is dat hiermee het debat over rechtmatige- en doelmatige
besteding van Europese middelen meer zal plaatsvinden tussen de Kamer
en de beleidsverantwoordelijke ministers.
•

Besluit:
Noot:
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•

19.

Volgcommissie(s):

EU

Agendapunt:

Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 9 november 2020
Pilot vindbaarheid CW 3.1 Financiën - 31865-181
Agenderen voor een algemeen overleg over begroten en verantwoorden, te
houden na het verkiezingsreces.

Besluit:

20.

Agendapunt:

Evaluatie werkgroep begroten en verantwoorden

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 19 november 2020
Evaluatie werkgroep begroten en verantwoorden - 2020Z22013
Handhaven van de werkgroep begroten en verantwoorden na de verkiezingen
van 2021.
Een nieuwe commissie Financiën kan alsnog een ander besluit nemen over de
toekomst van de werkgroep en in die overweging onder meer de behandeling
en opvolging van de voorstellen van de werkgroep-Van der Staaij betrekken.

Besluit:
Noot:

21.

Agendapunt:

Actualisatie Werkprogramma Rijksuitgaven 2018-2021

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 18 november 2020
Actualisatie Werkprogramma Rijksuitgaven 2018-2021 - 2020Z21969
1. Ingestemd met de in de stafnotitie opgenomen actualisatie van het
Werkprogramma Rijksuitgaven 2018-2021, welke zal worden aangeboden aan
de Kamer; 2. De werkgroep begroten en verantwoorden wordt verzocht de
commissie voorstellen te doen voor activiteiten die, rekening houdend met
eventuele coronamaatregelen, in het kader van Verantwoordingsdag 2021 (en
het inwerktraject van nieuwe Kamerleden) kunnen worden georganiseerd.
Het bijgewerkte werkprogramma is aangeboden aan de Kamer (Kamerstuk
31597, nr. 18)

Besluit:

Noot:

22.

De Algemene Rekenkamer staat neutraal ten opzichte van een alternatieve
verantwoordingswijze. Met het vervallen van de Nationale Verklaring vervalt
ook het Rapport bij de Nationale Verklaring, dat de Algemene Rekenkamer
sinds 2007 opstelt. Daarnaast doet zij de aanbeveling ook bij de afdrachten
aan de EU de koppeling tussen beleidsverantwoordelijkheid en
begrotingsverantwoordelijkheid te maken. De minister beziet welke
invulling er wordt gegeven aan de aanbeveling.

Agendapunt:

Voorlichting Raad van State over artikel 4.7 CW

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 november 2020
Voorlichting Raad van State over artikel 4.7 CW - 2020Z22405
Zowel de voorlichting van de Raad van State als het rapport van de Algemene
Rekenkamer is aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De
commissie verzoekt de staf een notitie op te stellen waarin beide documenten
met elkaar in verband worden gebracht en aandachtspunten worden benoemd.

Besluit:

Zaak:

Besluit:
Noot:
Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 12 november 2020
Voorlichting Afdeling advisering van de Raad van State en achtergrond van
voorhangprocedure uit artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016 - 28165-334
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Zie het besluit bij de hierboven vermelde stafnotitie 2020Z22405.
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene
Rekenkamer, A.P. Visser - 12 november 2020
Rapport Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis; Zijn de lessen
uit het verleden toegepast? - 35420-184
Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
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Noot:

Volgcommissie(s):

23.

het besluit bij de hierboven vermelde stafnotitie 2020Z22405.
Voortouwcommissie: EZK
Procedurevergadering d.d. 24 november 2020
Voorstel: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg
Bedrijfslevenbeleid.
EZK

Agendapunt:

Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en
reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere
Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 6 november 2020
Beleidsdoorlichting SZW artikel 1 (arbeidsmarkt) - 30982-58
Ter informatie.
Voortouwcommissie: SZW
Procedurevergadering d.d. 18 november 2020
Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een
notitie opstellen over de opzet van deze beleidsdoorlichting en dan te bepalen
hoe het verder behandeld kan worden.

Besluit:
Noot:

24.

Zie
•
•
•

Agendapunt:

Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer (ERK) ontvangen
brieven/verslagen en reacties daarop van het kabinet, met het
voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november
2020
Reactie op de analyse ‘De respons van de EU op de Chinese staatsgestuurde
investeringsstrategie’ van Europese Rekenkamer (ERK) - 35207-37
Ter informatie.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

Voortouwcommissie: BuZa
Procedurevergadering d.d. 19 november 2020
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken 3
december 2020.
BuHa-OS, EU

Europa
25.

26.

Agendapunt:

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in derde
kwartaal 2020

Zaak:

Besluit:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 oktober 2020
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3de kwartaal 2020 - 21109247
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, A.H.M. Weeber - 9 november 2020
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën - 2020Z20935
De in de lijst opgenomen behandelvoorstellen gevolgd.
De lijst bevat zeven EU-voorstellen. Ten aanzien van vijf daarvan is het voorstel
om deze voor kennisgeving aan te nemen; eenmaal wordt voorgesteld een
kabinetsreactie te vragen en eenmaal is verwezen naar een behandelvoorstel,
waarvoor de hieronder opgenomen stafnotitie is opgesteld.
EU

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 november 2020
Stafnotitie - Behandelwijze prioritair voorstel voor een gemeenschappelijk
Douane-loket - 2020Z22300
Ingestemd met het op reguliere wijze (via een SO over het BNC-fiche en het
agenderen van de beantwoording in een AO) behandelen van het prioritair
verklaarde EU-voorstel tot vaststelling van de éénloketomgeving van de
Europese Unie voor de douane (COM (2020) 673).
EU

Agendapunt:

Fiche: Verordening EU-éénloketomgeving voor douane

Zaak:

Noot:
Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 november
2020
Fiche: Verordening EU-éénloketomgeving voor douane - 22112-2986
Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg
vastgesteld op vrijdag 11 december 2020 om 14.00 uur.
Zie de stafnotitie bij het vorige agendapunt.
EU

Agendapunt:

Stand van zaken risicoreductie bankensector

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 20 november 2020
Stand van zaken risicoreductie bankensector - 21501-07-1728
Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 25
november 2020 (van 13.00 tot 16.00 uur).
De brief vermeldt dat het risicoreductierapport van de Europese Commissie, de
ECB en de SRB vooralsnog niet openbaar is. Het rapport is ter vertrouwelijke
inzage aan de Kamer gestuurd. De vertrouwelijkheid van het rapport geldt tot
het moment van openbaarmaking daarvan na afloop van de
Eurogroepvergadering van 30 november aanstaande.
EU

Besluit:

27.

Besluit:

28.

Besluit:
Noot:

Volgcommissie(s):

29.

Agendapunt:

Aanbieding speciaal verslag "Kapitaalmarktenunie - Traag begin op
weg naar een ambitieuze doelstelling" van ERK

Zaak:

Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 11 november
2020
Aanbieding speciaal verslag "Kapitaalmarktenunie - Traag begin op weg naar
een ambitieuze doelstelling" van ERK - 2020Z21370
Voor kennisgeving aangenomen.
EU

Besluit:
Volgcommissie(s):

Overig
Geen agendapunten
Overzichten activiteiten op terrein van de commissie voor Financiën
30.

Agendapunt:

Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 november 2020
Voorstel voor de planning van drie notaoverleggen van de commissie Financiën
- 2020Z22339
Ingestemd met de in de stafnotitie voorgestelde data voor drie notaoverleggen,
te weten het notaoverleg Douane (op 14 december 2020), het notaoverleg over
de Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg "Naar een stelsel zonder toeslagen"
(op 18 januari 2021) en het notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van twee
nationaliteit door de Belastingdienst (op 01 februari 2021).

Besluit:
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Besluit:

Ter informatie:
Reeds geplande debatten:
di 24-11-200 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Toeval-Amerikanen
wo 25-11-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 02-12-2020 10.00 - 15.30 Algemeen overleg Belastingdienst en
Belastingen
wo 09-12-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Hersteloperatie
kinderopvangtoeslagen [ wordt uitgesteld naar 15 december 2020, 19.00 22.00 uur ]
do 10-12-2020 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Belastingontwijking
do 10-12-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Bestrijding witwassen en
terrorismefinanciering
do 14-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 03-02-2021 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Staatsdeelnemingen

31.

Agendapunt:

Overige commissieactiviteiten

Besluit:
Noot:

Ter informatie.
Geplande activiteiten:
ma 23-11-2020 11.15 - 12.45 Besloten gesprek met de Autoriteit Financiële
Markten (AFM)
ma 23-11-2020 14.00 - 17.00 Besloten gesprek met De Nederlandsche Bank
(DNB)
wo 25-11-2020 10.00 - 11.00 Besloten digitale technische briefing Algemene
Rekenkamer briefing over onderzoek 'Coronacrisis: de risico’s van garanties en
leningen voor de overheidsfinanciën'
wo 02-12-2020 18.30 - 21.15 Rondetafelgesprek Alternatieven voor het
toeslagenstelsel
Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft
besloten:
Gesprekken over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en
Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [de commissie spreekt
uit deze gesprekken te willen voeren vóór het verkiezingsreces]
Technische briefing en openbaar gesprek over de Spoedwet conditionele
eindafrekening dividendbelasting [zie het laatste agendapunt van deze
vergadering ]
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
[een nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid
[ de commissie spreekt uit deze briefing te willen ontvangen vóór het
verkiezingsreces ]
Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM [ een datumvoorstel wordt
z.s.m. aan de commissie voorgelegd ]
Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek
"Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van
aanvragers van kinderopvangtoeslag" [ de commissie spreekt uit dit gesprek
te willen voeren zo spoedig mogelijk na het kerstreces ]

32.

Agendapunt:

Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 20
november 2020)

Besluit:
Noot:

Ter informatie.
a) Wetgeving
8, 9 en 10 december (week 50)

- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
- 35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen
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Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)
b) tweeminutendebatten:
1, 2 en 3 december (week 49)
- VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)
- VAO Douane (AO d.d. 22/09) [dit VAO zal geen doorgang vinden indien een
Notaoverleg Douane wordt gehouden ter voortzetting van het AO.]
15, 16 en 17 december (week 51)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)
c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
6. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer
(Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
10. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister
Financiën)
21. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën,
minister SZW)
36. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie
vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
41. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van
toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
48. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister
Financiën)
51. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt
aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
56. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen
afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
65. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister,
staatssecretaris Financiën)
71. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat
de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd
(Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
75. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg
(Wilders) (minister Financiën)
76. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van
Weyenberg) (minister Financiën)
91. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris
Financiën)
93. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en
staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
95. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na
de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
96. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van
kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)
107. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal
(Alkaya) (minister Financiën)
109. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor
ontwikkelingslanden (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
110. Debat over het groeifonds (Nijboer) (minister Financiën)
d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:
24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s
(Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister MW)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd
Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de
Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in
Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het
coronavirus te beperken (Nijboer) (staatssecertaris Financiën)
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33.

Agendapunt:

Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Besluit:

De commissie besluit op voorstel van het lid Omtzigt rappellen te sturen voor
de brieven genoemd onder 2 en 10.
(NB: het onder 6 genoemde verzoek is kort na het einde van deze
procedurevergadering beantwoord.)
1. 10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers

Noot:

(2020Z16067) [rappel d.d. 30 oktober 2020]
25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie
waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270) [rappèl d.d. 30 oktober 2020]
3. 09-10-2020 - Verzoek om reactie op bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting
Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 (2020Z18475)
4. 09-10-2020 - Verzoek om uiteenzetting over het in gang zetten van de procedure
tot openbaarmaking van staatsgeheime documenten (2020Z18473)
5. 21-10-2020 - Verzoek om nadere informatie over het internationale
winstbelastingsysteem voor het AO Belastingontwijking toe te zenden
(2020Z19450)
6. 29-10-2020 - Verzoek m.b.t. de instelling van een adviescommissie inzake de
vormgeving en werking van de Europese economie (2020Z20104)
7. 30-10-2020 - Verzoek om een reactie op de publicatie van de Algemene
Rekenkamer over de nettobetalingspositie van Nederland (2020Z20125)
8. 11-11-2020 - Verzoek om reactie op het zwartboek van Nederlandse Accidental
Americans Groep over persoonlijke ervaringen met FATCA problemen bij banken en
overheid (2020Z21280) [ inmiddels beantwoord; zie toegevoegd agendapunt 36 ]
9. 12-11-2020 - Verzoek om toelichting op status herstructureringsplan KLM
(2020Z21432)
10. 09-11-2020 - Verzoek om een brief over de stand van zaken inzake Duitse
oorlogsgerelateerde uitkeringen (2020Z20949)

2.

Toegevoegde agendapunten
34.

Agendapunt:

Novelle vliegbelasting

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 20 november 2020
Wijziging van de Wet vliegbelasting - 35645
Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 november 2020
om 14.00 uur en de staatssecretaris verzoeken de nota naar aanleiding van het
verslag op vrijdag 27 november 2020 aan de Kamer te zenden.

Besluit:

Zaak:

35.

Besluit:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 november
2020
Indiening van de novelle houdende het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
vliegbelasting - 35645-5
Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt:

Revisie SEO-onderzoek naar de effecten van de luchtvrachtbelasting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 23 november
2020
Revisie SEO-onderzoek naar de effecten van de luchtvrachtbelasting - 35570IX-34
Desgewenst betrekken bij de behandeling van de novelle houdende het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet vliegbelasting (Kamerstuk 35645).

Besluit:

36.

Agendapunt:

Reactie op zwartboek van Accidental Americans

Zaak:

Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 23 november 2020
Reactie op zwartboek van Accidental Americans - 2020Z22475
Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg over Toeval-Amerikanen op
dinsdag 24 november 2020.

Besluit:
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37.

Agendapunt:

Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma
2021 op het terrein van de commissie Financiën

Zaak:

Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 november 2020
EU-Stafnotitie - Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het
Werkprogramma 2021 op het terrein van de commissie Financiën 2020Z22551
Door middel van een e-mailinventarisatie de fracties in de gelegenheid stellen
hun prioriteiten uit het werkprogramma van de Europese Commissie aan te
dragen, ter voorbereiding van een in de volgende procedurevergadering te
nemen besluit van de commissie tot vaststelling van haar prioriteiten.
EU

Agendapunt:

Tussenrapportage Rapporteurschap digitaal centralebankgeld

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 23 november 2020
Tussenrapportage Rapporteurschap digitaal centralebankgeld - 2020Z22458
Ter informatie.
Met deze tussenrapportage stellen de rapporteurs Alkaya en Aukje de Vries de
commissie op de hoogte van de activiteiten die zij tot dusverre in het kader van
hun rapporteurschap hebben ondernomen en schetsen zij het vervolgtraject.

Besluit:

38.

Besluit:
Noot:

Rondvraag
39.

Agendapunt:

Aan de bewindspersonen te sturen rappelverzoeken

Zaak:

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 25 september 2020
Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de
Belastingdienst verkeert - 2020Z17270
De staatssecretaris van Financiën verzoeken voor 1 december 2020, met het
oog op het op 2 december 2020 te houden AO Belastingdienst en Belastingen,
alsnog te reageren op het verzoek van de commissie van 25 september 2020
over de situatie waarin de Belastingdienst verkeert.

Besluit:

Zaak:

Besluit:

Brief commissie - griffier, A.H.M. Weeber - 9 november 2020
Verzoek om een brief over de stand van zaken inzake Duitse
oorlogsgerelateerde uitkeringen - 2020Z20949
De staatssecretaris van Financiën verzoeken spoedig te reageren op het
verzoek van de commissie van 9 november 2020 om een brief aan de Kamer te
zenden over de stand van zaken inzake Duitse oorlogsgerelateerde uitkeringen.

Besloten
40.

Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek Spoedwet conditionele eindafrekening
dividendbelasting

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 20 november 2020
Voorstel rondetafelgesprek Spoedwet conditionele eindafrekening
dividendbelasting - 2020Z22396
Ingestemd met het voorstel van de leden Snels en Omtzigt voor het houden
van een rondetafelgesprek op maandag 30 november 2020 van 11.30 tot 13.30
uur en het uitnodigen van de door hen genoemde sprekers. Tevens ingestemd
met het voorstel van mevrouw De Vries tot het doen van een verzoek aan een
of twee nog te selecteren wetenschappers/experts om - ten behoeve van het
leveren van inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel - factsheets op te
stellen over de Europeesrechtelijke dimensies van het initiatiefwetsvoorstel.

Besluit:
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Griffier:

A.H.M. Weeber

Activiteitnummer:

2020A05340
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